
 

Philips AVENT Gift Set
Natural Beginnings

SCD236/00
Det nødvendige til amming og sterilisering
Et praktisk tåteflaskesett
Omfatter sterilisator for mikrobølgeovn, manuell brystpumpe, tåteflasker, engangs 

ammeinnlegg og forseglingsplater

Ekspress II sterilisator for mikrobølgeovn
• Ultrarask og enkel å bruke
• Passer for reiser
• Kompakt og lett

Manuell ISIS-brystpumpe
• Klinisk bevist
• Stimulerer en skånsom og rask melkestrøm
• Patenterte massasjeputer

Engangs ammeinnlegg
• Unik firelags sammensetning for maksimal tørrhet
• Myke med diskré kontur

Airflex-tåteflaske
• Fungerer med babyens naturlige spisemønster
• Sikrer et sunt, aktiv måltid
 



 Airflex-tåteflaske
En klinisk test viste at to uker gamle babyer som fikk 
mat med AVENT-tåteflasken, hadde mindre kolikk 
enn barn som fikk mat med en tradisjonell tåteflaske. 
(Du finner mer informasjon på www.philips.com/
AVENT).

Manuell ISIS-brystpumpe
Gjennom en klinisk studie ble ISIS stadfestet til å 
være like effektiv som sykehusenes elektriske 
pumper. ISIS har en prisvinnende design som 
imiterer barnets sugemønster. Resultatet – raskere 
og mer naturlig enn andre manuelle brystpumper.

Ekspress II sterilisator for 
mikrobølgeovn
Steriliserer seks flasker på to minutter. Tilsett vann, 
fyll og plasser i mikrobølgeovnen i 2 min ved 1100–
1850 W, 4 min ved 850–1000 W, 6 min ved 500–
800 W.

Engangs ammeinnlegg
Unik firelags oppbygging for maksimal tørrhet: 1. 
Ultramykt topplag med fordypning til brystvortene 
holder brystene tørre hele tiden. 2. 
Ultraabsorberende lag beskytter og gir ekstra 
komfort. 3. Ultraabsorberende kjerne trekker til seg 
fuktigheten og hindrer pinlige episoder. 4. 
Ultrapustende ytre lag som hjelper deg med å unngå 
såre brystvorter. Antisklifunksjon med klebende 
tape holder innlegget på plass.
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Følgende er inkludert:
• Ekspress II dampsterilisator for mikrobølgeovn: 

1 deler

• Manuell ISIS-brystpumpe: 1 deler
• Airflex-tåteflaske (260 ml / 9 oz): 2 deler
• Airflex-tåteflaske (125 ml / 4 oz): 2 deler
• Engangsammeinnlegg: 40 deler
• Forseglingsplate: 2 deler
•
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